
federació serveis a la ciutadania 

 
 
 

INFORMA 
  
16.02.2017   022/2017 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE MODIFICACIÓ 
DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 

 
Dilluns 13 de febrer de 2017 es va celebrar la primera reunió del grup de treball de modificació del Decret de 
Jornada i Horaris de la Mesa Sectorial. 
 
Per preparar la reunió, Funció Pública ens va fer arribar tot un seguit de documentació relativa als treballs 
que diferents meses negociadores anomenades “Taules Quadrangulars” han estat fent, per mandat del 
Parlament de Catalunya, en relació amb una futura Reforma Horària que afectarà tots els àmbits laborals i 
socials a Catalunya i que adoptarà la forma normativa de Llei. La reunió del grup va tenir dos parts: 
 
1.- Proposta de modificació de l’art. 14 de la Proposició de Llei de Reforma Horària. 
 
Ni l’Administració (Funció Pública) ni els sindicats estem d’acord amb la redacció d’aquest article que us 
transcrivim a continuació: 

Article 14. Horaris dels treballadors públics 
1. A partir del moment zero, la franja horària recomanada de permanència obligada dels treballadors 
de les administracions públiques de Catalunya que fan horari intensiu és de les nou del matí a les 
dotze del migdia i de les dues a les tres de la tarda, de dilluns a divendres. El temps restant de la 
jornada, per al còmput i la recuperació setmanals, s'estableix de dilluns a divendres de les set del 
matí a les sis de la tarda i es distribueix a voluntat del personal, sens perjudici de restar supeditat a 
les necessitats organitzatives dels serveis. 
2. S’estableix la franja horària de les dotze del migdia a les dues de la tarda per al dinar dels 
treballadors públics. Aquesta pausa inclou els vint minuts de temps lliure de què disposen els 
treballadors públics computables com de treball efectiu. 

 
És per això que ens hem emplaçat a consensuar un text alternatiu que farem arribar als membres de la 
Taula Quadrangular, abans de la seva darrera reunió d’aquest proper divendres 17 de febrer de 2017, per 
tal que el tinguin en compte. Tots els membres del grup de treball (Administració i Sindicats) estem d’acord 
que la Llei no pot entrar a delimitar cap horari atès que això correspondrà integrar-ho en un futur Decret de 
Jornada i Horaris, i, òbviament, no estem en absolut d’acord amb aquest horari. 
 
2.- Negociació de modificacions del Decret de Jornada i Horaris actual. 
 
Es va començar a tractar l’únic document de propostes de modificació que és el que CCOO vam entregar a 
la Mesa Sectorial el passat 21 de març de 2016 (podeu consultar aquest document prement aquest enllaç). 
 
Com que aquest document va ser elaborat fa quasi bé un any, existeixen algunes de les nostres 
reclamacions que ja son una realitat avui dia com ara els apartats 3, 4 o 12. La resta de propostes continuen 
a sobre de la taula. Atès que la negociació d’aquest grup de treball de modificació del Decret de Jornada i 
Horaris s’allargarà en el temps, cal recollir noves propostes actualitzades al moment actual. És per això que 
us instem a què us poseu en contacte amb els vostres delegats/des de CCOO per canalitzar les vostres 
propostes o bé que ens les feu arribar al correu gene@ccoo.cat 
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